R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1963 / 64 .

Arbejds- og beskæftigelsesforhold.
Badeanstalter.
Biblioteksvæsen.
Leje af lokaler - 31 - 64 *
Opførelse af biblioteksbygning - 241«
Biograf.
Park-bio - 6.
Boligselskaber.
Arbejdernes Andelsboligforening - 23 - 47 - 221.
Rosenvænget - 23 - 160.
Frederikssund Boligselskab - 96 .
Arbejderbo - 103*
Dansk Boligselskab af 1945 A/S - 259*
Boligforhold.
Inddragelse af lejligheder - 134 ~ 166 - 226 - 281 - 284 ■- 299Godkendelse af lejligheder til funktionærboliger - 34 - 111 - 155«
*b89

Indretning af butik i ejendommen matr. nr. 18—

Ude Sundby - 180.

Brandvæsen.
Byggeloven.
Udsættelse med ikrafttræden af byggeloven til 1/4-1964 - 2.
Bygningsreglement - 194*
Bygningsvedtægt - 234 - 178*
Byggesager.
Opførelse af beboelseshuse på :
matr. nr. 254 bg bygr. for driftsbestyrer Y. Kirt Hansen - 128.
"

"

254 cv
lbn
lev
lex

"

"

revisor S. Eland - 101.

markj. for fru Julie Varntoft - 183.
tt maskinarbejder Robert Jensen - 1 6 4 .
1!
tt
tt brolægger Ove Hansen - 53 •

lcy

It

tt

tømrer Kurt Nielsen - 30.

Ids

tt

tt

ekspedient Sv. Å. Bovbjerg - 122

2
Opførelse af beboelseshuse p å :
matr. nr. ldt

markj. for maskinarbejder E. Pedersen - 27

ldu

"

mekaniker Mogens Larsen - 51*

7cb

"

tømrermester Ernst Hansen - 144«

7dz

"

snedkermester Erik Nielsen - 243<

8ol

"

montør Vagn Bengtsson - 143*

14 ah

for H. Willum Nielsen - 162 - 295«

28ba

"

2e_

tagdækker H, E. Pedersen, - 182

Ude Sundby for tømrer Hartvig Christensen - 99*

2i

former Flemming Petersen - 87*

2h

eksportassistent Arne Madsen - 123*

2k

murer Lars Munk Jensen - 186

21

chauffør Jens Fruergaard ~ 124*

2q

arkitekt Børge Stentoft - 127*

2r

maskinarbejder Frank Jeppesen - 55*

dele af matr. nri l6ai Ude Sundby for landsretssagfører V. Schønecker - 1 6 3 .
Opførelse af 2 familiehus på parcel af matr. nr. 252 bygr. for fhv. gårdejer J.
Hansen - 248.
Opførelse af 10-enfamiliehuse til mindrebemidlede - 293benzintankanlæg på matr. nr. 18h Ude Sundby for A/S Dansk Shell - 63 .
butiksbygning på matr. nr. 223 bygr. for købmand Koldborg - 29 - 50.
etagebyggeri på matr. nr. 130a bygr. for murermester Anker Hansen -102.
fabriksbygning på matr. nr. 168a og l68<3 bygr. for F. I. 0. M. A. -77*
"

på

"

"

4ca markj. for a /S Bacho Primus - 225-

Opførelse af garager p å :
matr. nr. 208 bygr. Dansk Smede- og maskinarbejder forbund - 246 .
laæ markj. hos chauffør Howard Larsen - 28.
lcc

"

"

gårdejer Johs. Nyboe - 223*

lol

"

"

fru E. Gravenhorst - 244*

ldp

"

"

ingeniør E. Sprunk Jansen - 184

Idv

"

"

typograf Arne Jensen - 120.

3x og 3au

markj. fpr Arbejdernes Andelsboligforening - 212.

8dæ markj. for civilingeniør Chr. Buhi - 119*
14at

"

11 installatør Nissen - 214*

28aø

"

"

2c

fabrikant Alf Hansen - 246 .

Ude Sundby for forvalter Hans Nielsen - 185*

Opførelse af kontorbygning på:
matr. nr. Jas markj. for Københavns Ny Tømmerhandel - 247*

5

-

-

Opførelse af redskabsskur på matr. nr. 4U1• markj. for autoforhandler Boesen-Nielsen - 1 2 1 .
"

"

11

7^d.

"

11

"

"

stålhal

C. Andreasen og Søn - 242.

"

"

toiletbygning på Kalvøen - 44*

"

"

værkstedsbygning på matr. nr. 28bc markj. for smedemester Evald Hansen88.

Opførelse af tilbygning til beboelseshus p å :
matr. nr. 221a bygr. for overlærer Lolck Nielsen - 79*
3æ
4u
4æ

markj. " driftsleder J. H, Dannerfeldt - 54*
II
II maskinarbejder Ax,el Olsen - 215.
II
11 arkitekt Erling Nilausen - 126.

7 bm

II

II

7cl

II

7 di

II

15æ

II

II Max Svensson - 125
II fabrikant A. Jepsen - 52.
II ejendomsmægler Folmer Arpe - 100

slagtermester P. C. Mygind - 245-

Opførelse af tilbygning til fabriksbygning p å ;
matr. nr. 4bu markj. for fabrikant Verner Kristensen - 213.
"

"

3£

Ude Sundby, Dansk Polyether - 98.

Opførelse af tilbygning til værkstedsbygning p å ;
matr. nr. 7dc markj. for ¥. Siwert - 78.
"

"

265 b bygr.

"

smedemester E. Bertelsen - 249-

Nedrivning af ejendommen Jernbanegade 37 - 16.
Oversigt over byggerivirksomhed - 92.
Ombygning af markedshallen på Lundevej til Supermarked - 131 - 149 ~ 187*
Opførelse af salonskydehus - 145«
Andragende fra maskinarbejder Prank Jeppesen om driftstilskud til opførelse af et
parcelhus - 1 6 7 «
Projekt til bebyggelse af matr. nr. 234a bygr. - 181,
Ombygning af matr. nr. 12r markj. for F.I.O.M.A. - 224*
Ansøgning om dispensation vedrørende opførelse af hus på matr. nr. 18em Ude Sundby
tilhørende reparatør Helmer Olsen - 231*
Ombygning af matr. nr. 2 3li bygr. Ejendomsselskabet af 1958 - 250.
Bebyggelse af Askelund - 256 .

Byplan.
Opmåling af byen fra flyvemaskine - 270.
Byrådet og byråd,svalg.

-

4
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Børnehaver.
Opførelse af ny børnehave - 1.
Civilforsvaret.
Civilforsvarsleder R. Stahrenberg. - 170.
Driftstilskud, (se kasse- og regnskabsvæsen)
Ejendomme og .jorder.
Køb af matr. nr. 113 og 114 bygr. Frederiksborggade 1-5-5,

86 - 106,

1 dx markj. af arbejdsmand Mogens Larsen - 206.
7

cm

"

"

formand Carl Johansen - 174 - 196.

7 dc

"

" A/S Bohnstedt Petersen - 1 3 .

8 d_o

"

af

24£

"

15 ri ved Tårn vej - 205-

ingeniør 0. Kølby Pedersen - 139•

2k, 2_1 Ude Sundby af fru Karen Nielsen - 279 - 308.
2r

"

"

af flyverløjtnant K. K. Jensen - 11 - 40 .

3c

"

"

af fru Julie Breit - 1 8 - 4 2 - 6 1 .

3d m.fl."

"

af parcellist Niels Nielsen - 19 - 43 - 60.

del af matr. nr. l6d Ude Sundby (legepladsen) af Anker og E.Hansen -258-275matr. nr. 18de

Ude Sundby af gartner Chr. Olesen - 304°

Erhvervelse af 60 m2 af matr. nr. 2n markj. ved Nørrevej - 239.
Salg af matr. nr. 254 hg
"

"

bygr. til driftsbestyrer V. Kirt Hansen - 133

en strimmel jord af matr. nr, la Møllegården til beboerne på Højdevej -153
matr. nr. ldx markj . til bager Knud Petersen - 260.
ft
tt A/S Bacho - 12 - 41.
"
"
4ca
tf
11 A/S Bohnstedt-Petersen - 13"
"
7ar
520 ri af matr. nr. 7ar markj. til C. Andreasen & Søn - 228 - 257.
matr. nr.

markj . til snedkermester Børge Habersaat - 83 - 107.
ti
ti
"
Kaj Habersaat - 83 - 1077fl
tt
tt blikkenslagermester Poul Nielsen - 83 - 107
7fm
tt
tt malermester Preben Hansen 83 - 107
7fn
Jfk

"

"

"
"

"

11

"

"

7fo

tt

tf

"

"

7f£

tt

"

"

7hd

ft

II murermester Hans E. Larsen - 83 - 1 0 7 .
11 urmager Carl Pedersen, - 265 .

"

"

7hk

tt

tf

købmand Jørgen Christensen - 26 5 .

"

"

7hl

m

tf

indkøbschef Torben Christiansen - 26 5 .

.1

,1

jh n

tt

tt

blikkenslagermester Poul Nielsen - 265.

tømrermester Poul Larsen - 83 - 107•

Overdragelse af areal af matr. nr. 7hp markj. til sygehusbyggeri - 174
Salg af matr. nr. 7hr markj. til flyverløjtnant Arne Marup - 265 .

“

5
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Salg af matr. nr. 8 dc> markj. Fyrrebakken til disponent Erik Foght-Sørensen-13 9 159.
Godkendelse af salg af matr. nr. Sol markj. fra grønthandler V. Jeppesen til mon
tør Yagn Bengtsson - 58.
Salg af areal på 200 m2 af matr. nr. 8dy til bilinspektør Henning Rasmussen - 208.
Salg af matr. nr. 28aæ markj. til Kosangas

A/S - 277 - 307 =

" "

"

nr. 2h Ude Sundby til Arne Madsen - 11 - 40 - 206.

"

"

"

"

"

"

2r

"

"

"

Frank Jeppesen - 10 ~ 39-

5000 ns af matr. nr. 3b Ude Sundby til Svend Grønlykke - 59 - 82,

" "

areal ved Holmensvej

" "

"

" Holmensvej

til a /S Fritz Schur - 20.
til A/S Co-Ro - 21 - 190.

Salg af matr. nr. l 6bp Ude Sundbj til ingeniør Jørgen la Cotir - 265 .
m m
it
11
ign.o- "
"
" oversergent Dan Andersen - 265 .

11 it
"

11

11

l 6br

50 ru og 75

"

"

"

"

maskinarbejder Gerner Frandsen

265.

af matr. nr. 18an Ude Sundby til hhv. inspektør Aage Olsen og

pensionist Chr. Andersen ~ 305*
Salg af matr. nr. 18dx og 18dy Ude Sundby til smedemester Krogh
189
II
II II
11
18ef Ude Sundby ti Kjeld Sørensen - 276 - 306
II II
II
II
II
II parcellist Hiels Hielsen - 207
18eh 11
II II
II
II
II Børge Mørup - 207 - 227.
II
18 el II
II

11

M

11

18 ak

1?

It

11

støberiarbejder Hans Lund

II

II

11

II

18 el

II

H

II

rejserevisor G. E. Garbers

II

II

11

II

18em

II

II

II

reparatør Helmer Olsen

11

II

II

II

18en
_

II

11

11

smed Poul Christiansen - 9 - 3 8 .

- 274.

227.

207 - 227.
207 - 227,

207 - 227 .

Overdragelse af areal ved Holmensvej til handelsskole - 232.
Mageskifte af arealer ved brandstationen og tinghuset - 85 .

Godkendelse af salg af matr. nr. lbn fra Teddy Jensen til fru Julie Yarntoft - 1 5 6 .
Evt. salg af 60 parcelhusgrunde af "Islebjerggård" til grosserer Gregersen - 263 .
Godkendelse af salg af matr. nr. 8dy markj. fra isenkræmmer K j . Jørgensen til
distriktschef Michael Petersen - 262.

Fjernvarme - 159 - 174 - 200.

Forsikringer.
Tilbud på forsikring af byrådsmedlemmer - 24 .

Forskelligt.
Andragende fra hestesportsbanerne om tilladelse til forsalgsbod i Fr-sund - 72=
"
"

"

gartner Fr. Petersen, Engbæk om erstatning - 74*

om tilladelse til salonbowlingbane ~ 110.

~

6

“

Andragende fra Græse-Sigerslevvester sogneråd om benyttelse af losseplads - 115Forsvarsministeriet meddeler, at lodsen stationeres i Hundested - 177“
Tilskud til dyrskuet - 191«
Sag vedrørende eventuel flytning af jernbanestationen - 195«
Gave til den private realskole - 197«
Udførelse af skulptur til opstilling på torvet - 204 ~ 271 - 290,
Sag vedrørende eventuel bowlinghal på matr. nr. 7d£ markj° “ 218 - 252- 272 - 272
285
Regulativ vedrørende gadehandel med pølser - 220.
Skrivelse fra tekstilhandlerforeningen vedrørende "Håndarbejdets Fremme" - 256.
Fritagelse for hundeafgift - 254«
Dannelse af forening af rutebilejere - 285*
Opsætning af reklameskilt hos "Caltex" i Hy Østergade 294«

Fredning.
Frederikssund kommunes tilskud til fredning - 67 - 94«

Færdsels- og trafikforhold.
Parkeringsregler i Østergade og Kirkegade - 4 - 258 - 289*
Indførelse af "fuld stop" ved Kocksvej-Omkørselsvejen - 5«
Etablering af fodgængerovergang i Jernbanegade - 290.

Gadehandel.
Regulativ vedrørende gadehandel med pølser - 220.

Gader, veje og kloaker.
Etablering af nyt afløbssystem fra Rådhuset - 1 7 .
Vejsynsprotokollen - 70.
Andragende fra gartner

Byvej 72 om erstatning - 74«

Anlæg af Linderupvej - 117«
Opsætning af skilt ved matr. nr. lOai markj. A/S Dansk Shell - 141
Opsætning af reklameskilt hos "Caltex", Ny Østergade - 294«
Skrivelse fra erhvervsdrivende i Jernbanegade vedrørende opstilling af bænke,
etablering af fodgængerovergange m.m. - 1 4 2 .
Overtagelse som offentlig af Rørsangervej- 146
II
o Højdevej - 147
M
1!
ti Tårnvej - 1A8.
II
II
II
n

II

II

11

II

II

if Hørrevej - 157 «
u igade - 291.

-

7
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Nedlægning af telefonkabler i østergade-Havnegade ~ 199 «
Midlertidig befæstelse af Strandvejen - 201.
Udførelse af jord- og ledningsarbejde på Thorsvej m. sideveje - 202.
Anlæg af vendeplads i Poppelvejs østlige ende ~ 261.
Navngivning af veje - 288.
Udvidelse og istandsættelse af Roskildevej - 292.

Garantiforpligtelser, se kasse- og regnskabsvæsen.

Havnen.
Regnskab 1962 / 63 . - 114.
Sporanlæg på havnen - 118.
Udleje af havneareal til civilingeniør Paul Kerrn-Jespersen - 278.

Indfødsret.

Jernbaner.
Sag vedrørende eventuel flytning af jernbanestationen - 195•

Jordemødre.
Distriktsjordemoder fru Hvenegård, boliggodtgørelse - 229-

Kasse- og regnskabsvæsen.
Optagelse af lån 7 - 8 - 37 - 80 - 81 - 108 - 109 ~ 157 - 264a - 264b.
Kasseeftersyn på kæmnerkontoret - 22 - 93•
Garanti for boligindskud - 91*
Garanti vedrørende Arbejderbo's 15 parcelhuse ~ 103«
"

matr. nr. 4^b og 4aø markj. - 1 0 4 .

"

Opkrævning af kontingent for Købstædernes almindelige brandforsikring. - 113.
Garanti for statslån i matr. nr. 40 markj. 158.
Kommunens regnskab 1962/63 - 165«
Driftstilskud til opførelse af parcelhus for Frank Jeppesen - 1 6 7 .
Garanti for statslån i matr. nr. 4a~u markj. ~ 188.
"

»

"

"

"

"

7bm

" - 192.

Erstatning for afståelse af jord af matr. nr. 2 4 i. Ude Sundby - 193•
Kommunens regnskab for 1962/63 til decision - 219Kommunens budget for 1964/65 - 253 “ 297«
Garanti for statslån i matr. nr. 4&h markj. - 298.

-

8

-

Kirke- og kirkegård.
Ansøgning fra graveren om afsked fra 1. januar 1964 - 168=
Ansættelse af ny graver fra 15/12-1963 - 209Udvidelse af kirkegården - 240.

Kloaker (se gader? veje og kloaker)=

Koncessioner.
Rutebilkørsel fra Orø til Frederikssund - 3*

Kommunegaranti (se kasse- og regnskabsvæsen.

Kolonihaver.

Legater.

Levnedsmiddelkontrol.
Regulativ vedrørende gadehandel med pølser - 220.

Lønninger.
Skrivelse fra købstadforeningen vedrørende forskel i lønniveati. 71”

Markedshallen.
Skrivelse fra foreningen til svineavlens fremme - 230.

Museer.

Næringsvæsen.
Bevilling til Jernbanehotellet - 35Overtagelse af mælkerute - 57 - 151 - 255 " 273«
Andragende om salg af sodavand m.m. fra pølsevogn - 75Bevilling til udskænkning i ejendommen Lundevej 27 (Odd-Fellowlogen) - 105Mælkeforhandlerne ønsker fritagelse for udbring af mælk om søndagen om sommeren-

138.

Restauranters åbningstid - 286.

Priser.
Oversigt over detailpriser - 46 - 112 - 198 ~ 266a.
Priser på koks - 129*

-
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Rådhuset.

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen).

Servitutter.
Matr. nr., 18d Ude Sundby - 48 *
"

"

lOai markj. - 1 4 1 .

Skatter og afgifter.

Skolevæsen.
Skoleplan og undervisningsplan - 25 - 172 - 253Konsulent for særundervisningen, Helga Løgstrup - 26.
Lærerinde fru Elsa Christiansen - 32.
"

frk. Marianne Johnsen - 33*

"

fru Jytte Sprunk

Jansen - 33*

"

fru Helle Vagn Andersen, f.Sørensen - 33*

"

frk. Anne-Lise Halkjær - 33*

"

fru Kirsten Jensen - 152.

"

fru Inger Viuff - 152.

"

frk. Birte Frandsen ~ 171.

"

fru Birgit Petersen - 280.

"

fru Anna Damkjær - 280.

Stillingen som tale- og tunghørelærer - 216 - 22.
Lærer H. C. Mecklenborg - 33*
"

Jørn Ove Pedersen - 33*

"

Svend Arpe - 45*

"

Pilgaard Petersen - 45*

"

K. Merrild Madsen - 45*

Udbygning af Marienlystskolen - 89 - 95 - 150 - 173 - 203 - 268 - 282.
Indførelse af eftersidningstime - 269 .

Skoletandpleje.
Ansøgning om kommunalt tilskud til tandregulering - 56.
Klinikchef

orlov - 301*

Tandlæge Kurt Hesselgreen - 302.

Skorstensfejning.

10
Social forsorg.
Ansøgning om enkepension - 14 ~ 36 .
Indretning af lokale til beskæftigelsesterapi på Østergården

- l6l.

Sygeplejerske fru Marie Lynge, Østergården - 210.
Socialinspektør Carsten Clausen - 211.
Sport.
Tilskud til brydeklubben Viking - 73
"

"

Roklubben - 267 .

Stadion.
Klubhusbestyrer Ivan Jensen - 84 .

Stads- og havneingeniørens kontor.
Ingeniør H. P. Nielsen - 76 .
"

Leif Andersen - 1 6 9 .

Stadsingeniør Ole Buhi - 175

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Regnskab for ambulancerne - 68.
Opgørelse over tilskud til sygehusudgifter - 69 .
Ansættelse af overlæge på sygehuset - 97*
Andragende fra "Klintegården" om driftstilskud fra staten - 11.6.
Sygehusets køb af 2 ejendomme på Kong Dansvej til lægeboliger - 155«
Pligt til etablering af vandkloset - 287-

Sygekasse.

Tilskud.
Frederikssund kommunes tilskud til fredning - 67 - 94Tilskud til brydeklubben Viking - 73 - 237
"

"

dyrskuet - 1 9 1 «

"

"

Roblulclcen - 267 .

Tjenestemænd m.fl.
Kontorassistent Flemming Schrøder - 90.
Driftsleder V. Kirt Hansen - 132.

136 - 1 7 6 .
Skattesekretær Poul Jørgensen - 1 7 6 .
Overassistent Knud Hansen -

Kæmner Axel Nielsen - 211.

11
Kommunebogholder Ebba Nielsen - 211.
Socialinspektør Carsten Clausen - 211 - 300.
Ansættelse af en fuldmægtig på kæmnerkontoret - 300.

Turistvæsen.

Udstykninger.

Ungdomsnævn.

Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af medlem til'amtets plejeudvalg - 49*
Valg af valgbestyrelse til folkeafstemning den 25/6-1963 “ 65
"

11 huslejenævn - 66.

"

"

"

"

medlemmer til ligningskommissionen - 217 - 2 5 1 .
"

"

bygningsrådet - 2 3 5 *

Vurdering.

Værker, de kommunale.
Autorisation af kloakmestre - 15=
Priser på koks - 129Nedlægning af kulgasværk og overgang til propan/luftgas - 130
"

"

tjenestebolig - 1 3 2 .

1
Byrådsmødet den 22. april 1963.
1.

(J, nr* 842 .7 ) Børne.-og ungdomsforsorgens økonomiske nævn meddeler, at
der ikke kan forventes tilladelse til igangsættelse af børnehaven de før
ste 3 år. - Til efterretning.

2.-

(J. nr. 778 .5 I.O77 .I) Boligministeriet meddeler udsættelse med byggelovens
ikrafttræden indtil 1 / 4 -1964 « - Til efterretning.

3*

(J. nr. 811.113) Andragende om tilladelse til ruteautomobilkørsel fra OrøDalby-Landerslev-Over Dråby- Frederikssund. - Anbefales.

4.

(J. nr. 8 1 1 .1 2 2 .536 ) Vejudvalget indstiller, at_ der i Østergades nordside
på strækningen Jernbanegade-Torvet indføres stopforbud, dog med den begræns
ning, at af- og pålæsning af varer i indtil lo minutter tillades, og at for
budet kun er gældende fra kl. 9>oo til kl. 18,00 , at der i Østergades syd
side på samme strækning indføres forbud mod parkering over 3o minutter, og
at der i Kirkegade på strækningen Jernbanegade-Tværstræde indføres forbud
mod parkering i begge vejsider. - Indstillingen vedtoges.

5'<-

(J. nr. 811.111 (811.122.536) Vejudvalget indstiller, at der indføres "fuld
stop" ved Kocksvejs og Odinsvejs udmunding i Omkørselsvejen. - Indstillingen
vedtoges.

6.

(J. nr. 758*16 824 ,112.63 ) Fornyet behandling af andragende fra biografdirektør Frost Hansen om godtgørelse af forlystelsesafgiften i anledning af en ud
gift på ca. 9«5oo kr. ved overgang til vekselstrøm. Biografteaterudvalget
indstiller, at der godtgøres 4.000 kr., heri indbefattet normal godtgørel
se for motorer o. lign. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

7«

(J. nr. o73.5) Indstilling om optagelse af et lån på 600.000 kr. i Frederiks
sund Sparekasse til opførelse af markedshallen. - Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.

8.

(J. nr. o73.5) Indstilling om forlængelse i eet år af lånet på 1.000.000 kr.
hos Gudme Raaschou. - Indstillingen vedtoges.

9.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2) Indstilling om at man afhænder hjørnegrunden Hol
mensvej- Odinsvej ca. 800 uf til smed

for 2o.ooo kr.-

Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
10.

(J. nr. o73.51 (o73.511.2) Indstilling om at man afhænder parcel lo2 på
Møllegården til maskinarbejder

for 8.22o kr. -f- 5

for kon

tant betaling. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Ilt;

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man tilbagekøber parcel I04 på
Møllegården, og at den sælges til ekspedient Arne Madsen, Lundevej 6 for

2 8.3oo kr. + 762 for påfyldning af jord. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
12.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man til A/S Bacho afhænder rest
ca, 35.000 nf for 6 kr. 5 °

arealet mellem

øre pr, nf, - Sagens overgang til 2 , behandling vedtoges,

13.

(J. nr, o73.5l(o73.511.2 og o 73«5H.1) Indstilling om at man afhænder kommu
nens areal ved Kocksvej (Stenpladsen) oa, 8,000 nf med påstående bygninger
til A/S Bohnstedt Petersen for 320.000 kr. og at man af aktieselskabet er
hverver ca. lloo nf af matr. nr. 7 ™ I H vejanlæg for 25 kr. pr. nf, - Indstil
lingen vedtoges i
■!

14.
15.

(J. nr. 848.431) Ansøgning om enkepension. Bevilges eenstemmigt.
(j. nr. 712.2) Ansøgning fra murermester Svend Larsen om autorisation som
kloakmester. - Bevilges.

16.

(J. nr. o 73.51(778.5H) Tilbud på nedrivning af ejensommen Jernbanegade 37."
Tilbud fra entreprenør Poul Nielsen, Ballerup, der vil give 755 kr. antages.

17.

(J. nr. 777«7) Vejudvalget indstiller, at der etableres nyt afløbssystem fra
Rådhuset, ingeniørkontoret og tinghuset. - Udgiften er anslået til 14.000 kr
Indstillingen vedtoges.

18.

(J. nr. o73.5l(o73.511.l) Tilbud fra fru

om salg af ejendommen

matr. nr. 3.2 Ude Sundby for 137»5oo kr. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
19.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.l) Eventuelt køb af ejendommen matr. nr. 3d> 3i? 4a,
18e. Ude Sundby tilhørende parcellist

for indtil 45°.000 kr,-

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
20.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Eventuelt salg til A/S Frits Schur af ca. 40,000 nf
af areal ved Holmensvej for 300.000 kr. kontant. - Sagens overgang til 2 .
behandling vedtoges.

21.

(j, nr. o73.5l(o73.5H.2) Eventuelt salg til A/S C0-R0 af ca. 54,00c m af
areal ved Holmensvej for 275«ooo kr. kontant. - Sagens overgang til 2 , be
handling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 1 3 , maj 19 6 3 .

22.

(j. nr. 073 .526 .5 ) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning,

23.

(J. nr. 778.532) Regnskaber for Arbejdernes Andelsboligforening og Rosen-

vænget. - Godkendes.
(i

(j. nr. o87.43) Tilbud fra Købstadkommunernes gensidige Forsikringsforening
på ekstra ulykkesforsikring af byrådsmedlemmer. - Henlægges.
(j. nr. 851.12) Indstilling om tillæg til skoleplanens § 11, således at der
afsættes en time til skolebibliotekarens arbejde. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 8 5 1 .1 2 ) Indstilling fra skolekommissionen om at konsulent for særun
dervisningen fru Løgstrup får yderligere 4 timer ugentlig til skolepsykolo
gisk arbejde. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus for maskinarbejder
E. Pedersen på matr. nr. ldt markj. Ådalsvej 4 0 . - Bygningsinspektøren ind
stiller projektet til byrådets godkendelse. - Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en garage af træ for chauffør Ho
ward Larsen på matr. nr. laæ markj. Platanvej 21. Bygningsinspektøren indstil
ler projektet til byrådets godkendelse. - Godkendes.
(j. nr. 7 7 8 .5 II) Projekt til opførelse af en butiksbygning for
Koldborg på matr. nr. 223 hygr. Ny Østergade 11. Projektet forudsætter en to
etages bebyggelse, der agtes etableret i 2 tempi, idet boligministeriets kun
har‘meddelt igangsættelsestilladelse til en en-etages bygning. Bygningsinspek
tøren indstiller projektet til godkendelse. -Udsættes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. I**
markj. Skrænten 9 for tømrer Curt Nielsen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse for eå vidt angår beliggenhed, ydre form og dimen
sioner. - Godkendes.
(j. nr. 8 5 2 .ll) Indstilling om at man lejer 2 lokaler ved biblioteket for

3.000 kr, om året. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.112.52(851.11.082.8) Andragende fra lærerinde
om afsked fra l/8 -1 9 6 3 . - Bevilges.
(j. nr. 851.1l(851.H.o82.3) Indstilling til besættelse af 6 lærerstillinger;
Seminarieelev Jørn Ove Pedersen, Gudme.
Lærer H. C. Mecklenborg, Assens.
Lærerinde Marianne Johnsen, Frederikssund.
"

Jytte Sprunk Jansen, Herlev.

Seminarieelev. Helle Yagn Sørensen, Hillerød.
"

Anne-Lise Halkjær, Aarhus.

Det vedtoges at ansætte de pågældende.
(j. nr. 778.5) Andragende fra slagtermester
af ejendommen Platanvej 4 som tjenestebolig. - Udsættes.

om godkendelse

- 4 35-

om bevilling til Jern-

(j, nr, 76l) Andragende fra restauratør
banehotellet. - Anbefales;

36,

(J, nr. 848 .4 3 1 ) Andragende om enkepension. Socialudvalget indstiller, at
pensionen bevilges. - Indstillingen tiltrædes eenstemmigt.

37,

(j» nr. o73«5) 2. behandling af indstilling om optagelse af lån stort

600.000 kr. i Frederikssund Sparekasse til opførelse af markedshal. - Ind
stillingen vedtoges.
38*

(J. nr. o73•5l(°73•511.2) 2. behandling af indstilling om salg af 800 nf
hjørnegrunden ved Holmensvej-Odinsvej til smed Poul J. Christiansen for
20.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

39 .

(j. nr. o 7 3 .5 l(o7 3 *5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel
nr, lo2 på Møllegården, stor 822 nf til maskinarbejder Frank Jeppesen, Nørreparken 3 for 8.22o kr, + 5 <f0. - Indstillingen vedtoges.

40.

(J. nr. 0 7 3 .5l(o73.511«2) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel I04
på Møllegården til ekspedient Arne Madsen, Lundevej 6 for 8.300 kr. Parcel
len har tidligere været solgt til flyverløjtnant K. K. Jensen, som har øn
sket at kommunen købte grunden tilbage. - Indstillingen vedtoges.

41.

(J. nr. o73.5l(o73.511*2) 2. behandling af indstilling om salg af 35 «000

af

Askelund og St. Marienlyst (restarealet mellem stålindustrien og Winther og
Heide) for 6 kr, 50 øre pr. nf eller ialt ca. 227.500 kr; til A/s Bacho. Købe
summen betales med 1/ 5 kontant og resten i løbet af lo år; - Forrentning
7 fo p. a. - Indstillingen vedtoges.
42.

(J» nr. o73.5l(o73*511.1) 2. behandling af indstilling om køb af ejendommen
matr. nr, 3£ Ude Sundby tilhørende fru Julie

Breit for ialt 138.400 kr. -

Indstillingen vedtoges.
43*

(J. nr. o73-5l(o73*5H*l) 2 . behandling af indstilling om køb af ejendommen
matr. nr. 3d> 3i, 4a, 18£ af Ude Sundby af parcellist Niels Nielsen for
438.1oo kr. - Indstillingen vedtoges.

44*

(J. nr. 777*664) Projekt til opførelse af en toiletbygning på Kalvøen, Udgif
ten er anslået til 5 *000-6.000 kr. - Godkendes.

45«

(J. nr. 8 5 i . Hl) Ansøgninger til den ledige stilling som viceinspektør ved
Marienlystskolen. Skolekommissionens flertal indstiller:
nr. 1. Svend Arpe.
"

2 . Pilegård Pedersen.

"

3« Merrild Madsen.

Mindretallet - Ttetoft - indstillers

5

-

nr. 1. Pilegård Pedersen,
"

2. S. Arpe.

"

3» Merrild Madsen. -

Retoft stillede forslag om, at stillingen opslås påny. - Forslaget forkaste
des med 6 stemmer mod 5 .- Mindretallets indstilling fik 5 stemmer. Flertallets fik 6 stemmer.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den lo. juni 19 63 .

46 .

(j. nr. 824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

47.

(j. nr. 778.532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om tilladelse
til udsættelse med udfærdigelse af totalprojekt af afd. 7 til I/I-I964 . Godkendes.

48.

(j nr. 073.512.6) Indstilling om pålæg af servitutter på del af matr. nr.
d
18— Ude Sundby ved Holmensvej-Odinsvej. - Indstillingen vedtoges.

49.

(j. nr. o75.15) Valg af et medlem til amtets plejeudvalg. - Man vedtog at
anbefale, at Frederiksværk byråd vælger medlemmet.

50.

(j. nr. 778.511) 2, behandling af projekt til opførelse af en butiksbygning
på matr. nr. 223 hygr. Ny Østergade 11 for købmand N. Koldborg. - Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller, at man godkender projektet og giver tilladelse
til, at der senere påbygges en etage under forudsætning af, at der samtidig
bygges en etage på den nuværende forretningsbygning. - Udvalgets indstilling
vedtoges.

51.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr, 1—
markj. Ådalsvej 42 for mekaniker Mogens Larsen. - Godkendes.

52.

(j. nr. 778,511) Projekt til opførelse af tilbygning til beboelseshus på
matr. nr.

55.

7 ~ markj. Kocksvej 28 for fabrikant A. Jepsen, - Godkendes.

J. nr. 778,511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 1—
markj,, Skrænten nr, 11 for brolægger Ove Hansen. - Bygningsinspektøren ind
stiller projektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvet ikke bør an
lægges højere end 30 cm over vejmidte ud for grundens midte. - Godkendes som
indstillet.

54.

(j. nr. 778,511) Projekt til opførelse af tilbygning til beboelseshus på matr,
nr. 3- markj. Falkenborgvej 28 for driftsleder J, H. Dannerfeldt. - Godkendes.

55.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på parcel lo2 af

Sj

1— markj,, Poppelvej 22 for maskinarbejder Frank Jeppesen. - Godkendes.

- 6 -

56 .

(J. nr. 85 I.I6 2 .3 ) Andragende fra støbemester

om tilskud til

udgifterne ved regulering af hans datters tænder. - Skoleudvalget indstil
ler at andragendet ikke bevilges. - Godkendes.
57.

(J. nr. 778*2) Andragende om godkendelse af at Frode Petersen overdrager sin
mælkerute til Hans A. Nielsen for 2o.ooo kr. (13 .000 i good-will og 7*000 for
bilen). - Godkendes.

58.

(J. nr. o73*5l(o73.511*2) Andragende om godkendelse af at grønthandler V,
cl
Jeppesen sælger matr. nr. 8— til montør Vagn Bengtsson for 6.000 kr. Godkendes.

59*

(j. nr. o73»5l(o73*511*2) Indstilling om, at man afhænder ca. 5*ooo m af
matr. nr. 3— Ude Sundby til

for 3 kr. pr. 1#. - Sagens over

gang til 2 . behandling vedtoges.

60 .

(j. nr. o73.5l(o73*511*l) 2 . behandling af indstilling om køb af Niels Niel
sens ejendom, matr. nr. 3~> 3~> 4“ og 18— Ude Sundby for 438.loo kr. - Ind
stillingen vedtoges med 9 stemmer. - Svend Olsen og Egon Jacobsen stemte ikke

61.

(j. nr. o73.5l(o73*511*l) 2. behandling af indstilling om køb af fru Julie
Breits ejendom matr. nr. 3— Ude Sundby for 138. 400 kr. - Indstillingen ved
toges med 9 stemmer. - Svend Olsen og Egon Jacobsen stemte ikke.

62.

(j. nr. o73.5l(o73*511.2) Indstilling om at man til A/S Fritz Schur afhænder
ca. 4°*°oo nf af matr. nr. 3~> 3~ og 3~ Ude Sundby for 12 kr. pr. nf, der berigtiges således:
Overtagelse af grundstigningsskyld

86.000 kr.

Ved modtagelsen af skødet

100.000 "

Når arealet er byggemodent og reguleret efter aftale

264 .000 "

Når den tidligere ejer fraflytter

30.000 "

48O.OOO kr.
Kommunen afholder udgifterne til regulering af arealet, 120.000 kr. og det
kloakbidrag, der pålægges ejendommen, ca. 40*000 kr. - Indstillingen vedto
ges med 9 stemmer. - Svend Olsen og Egon Jacobsen stemte ikke.
63*

(j. nr. 754*2) Andragende fra a / s Dansk Shell om tilladelse til anlæg af ben
zintank på matr. nr. 18— Ude Sundby (hjørnet af Frederiksværkvej-Holmensvej).
Vejudvalget indstiller, at andragendet af færdselsmæssige grunde ikke bevil
ges, og at der ikke gives overkørselstilladelse. - Indstillingen vedtoges.

64.

(j. nr. 852 .ll) Meddelelse om at ejeren af ejendommen Jernbanegade 24 har mod
sat sig, at biblioteket lejer yderligere lokaler der, hvorfor tidligere ind
stilling bortfalder. - Til efterretning.

- 7 -

65 .

(j. nr« 074 ) Valg af valgbestyrelse og udsendinge vedrørende folkeafstemnin
gen den 2 5 «. juni 1963 . - Retoft valgtes til udsending og byrådet valgtes til
valgbestyrelse.

66.

(J. nr, 778 .5 ,075 .1 5 ) Valg af huslejenævn. - Følgende valgtes eenstemmigts
værkfører Aaberg - suppleant murermester Kai Sørensen
murer Oscar Nielsen - suppleant forretningsfører Chr. Jørgensen.
Som formand indstilles eenstemmigt sparekassedirektør Frede Pedersen med
bankdirektør Ahrendt som suppleant.
Mødet hævet.

67 .

Byrådsmødet den 8. juli 1963 .
Fraværende s Svend Olsen, Maltha Jensen og Barfoed.
(J. nr. 853) Meddelelse fra Frederiksborg amtsråd om kommunens tilskud til
fredning af areal af Bakkegårde, Draaby sogn, 1968 kr. 39 ®ne. - Til efter
retning,

68.

(J. nr. 842 .ll) Regnskab for 1962 for sygehusets ambulancer. - Til efterret
ning.

69 .

(J. nr. 842.ll.o73.526) Opgørelse over tilskud til sygehusudgifterne i amtet

1962 / 63 . - Til efterretning.
lo.

(j, nr. 811.121.2) Vejsynsprotokollen. - Godkendes.

71.

(J. nr. 087 .4 1 ) Købstadforeningen fremsender opmandskendelse i paritetisk nævn
vedrørende den forskel, der er i lønniveauet for H.K's medlemmer i købstæder
ne og i Københavnsområdet. - Godkendes.

72.

(J. nr. 762 ) Finansministeriet (skattedepartementet) fremsender andragende fra
hestesportsbanerne i København om tilladelse til at åbne en forsalgsbod i Fre
derikssund. - Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler. - Godkendes.

73*

(J. ur. 078 ,5 1 ) Andragende fra brydeklubben Viking om tilskud til reparation
af madras. - Sportsudvalget indstiller, at der bevilges 5°o kr. - Bevilges.

74*

(J* nr.

1 1 1 . l)

Andragende fra gartner

Byvej

12

om erstatning i

anledning af lysregulering ved delvis afspærret vej. Hans salg af bær og plan
ter til det kørende publikum er næsten bortfaldet. Kasse- og regnskabsudvalget

indstiller - af hensyn til konsokvensez’ne~at andragendet afvises. - Andragende-t
afvises,
75-

(J* nr, 754.2) Andragende om tilladelse til salg af sodavand o. 1. fra "Pølsevognene"på torvet. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen
gives, og l) at man kræver en stadeleje påå 600 kr. årlig samt 2) at der kræ
ves en årlig afgift på 2oo kr. af pølsevognen på havnen. - Stadeplads betales
begge steder fra 1. oktober 19 6 3 ,

-

76 .

8

-

(j. nr. 08 ) Andragende fra ingeniør H. P. Nielsen om afsked fra den 1. au
gust d. å. - Andragendet bevilges.

77*

(J. nr. 778*511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på matr. rn. 168 — ,
168— bygr. Havnevej 1 for Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik.- Til trod
for at byggelovens § 54? stk. 1 ikke overholdes anbefaler stadsingeniøren med
forskellige begrundelser, at projektet godkendes. - Tiltrådt.

78.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af tilbygning til værkstedsbygning på
dc
matr. nr. 7— markj. Kocksvej 25 for autoforhandler ¥. Siwert.- Projektet til
trådt .

79 ;

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af tilbygning til et beboelseshus på
matr. nr. 221ac bygr. Kocksvej 11 for overlærer Chr. Lolck Nielsen. Projektet
er i strid med vedtægten, men stadsingeniøren anbefaler, at det godkendes, da
det ikke har nævneværdig betydning. - .i.Tiltrådet.

80 .

(J. nr. o73*5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til indfrielse
af et lån på 1. 500.000 kr. (hos Gudme Raaschou) med forfaldstid 15/7-1963 op
tager nyt lån af samme størrelse til 7 3 / 8$ effektiv rente med tilbagebetaling
15/7-1984. - Indstillingen vedtoges.

81.

(J. nr. o73.5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man i Kommunernes
Pensionsforsikring A/S optager et lån til Marienlystskolen på 500.000 kr. til
kurs 82 - effektiv rente 7?27$ - på 28 år. Lånet kan fra kommunens side opsiges efter lo års forløb, men er uopsigeligt fra kreditors side. - Sagens over
gang til 2 . behandling vedtoges.

82.

(j. nr. o7 3 •5 l(°7 3 •5 1 1 .2 ) 2. behandling om indstilling af salg af oa. 5«ooo nf
Id
af matr. nr. 3“ Ude Sundby til direktør Svend Grønlykke for 3 kr. pr. nf. - Ind
stillingen vedtoges.

83.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man afhænder de 6 parceller i grup
pe 5 (®) af Islebjerggård til følgende; l) snedkermester
snedkermester

3) murermester

,5) blikkenslagermester

2)

4) tømrermester

6) malermester

Kø

summen andrager som tidligere vedtaget ialt 12o„ooo kr., der betales kontant.
De pågældende har fået byggetilladelse. - Sagens overgang til anden behandling
vedtoges,

84 .

(J. nr. 855.3) Stadionudvalget indstiller og sportsudvalget anbefaler, at ma
skinarbejder Ivan Jensen, Nørreparken 7 fra 1. juli d. å. ansættes som besty
rer for klubhuset til en månedlig løn af

85.

- Indstillingen vedtoges.

(J, nr. 784.073.545(7-13.111) Indstilling om mageskifte vedrørende arealer ved
brandstationen og tinghuset«, - Indstillingen vedtoges*

- 9 86.

(j, nr. o73*5H*l) Ejendomsselskabet af 25/3-1961 tilbyder at sælge ejenddmmen matr. nr. 113 og 114 bygr. Erederiksborggade nr. 1, 3 og 5 til kommunen
for 133»000 kr. + afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at man fastholder, at man kun vil give 125.000 kr. - Det
vedtoges kun at købe til 125.000 kr.

87 .

(J, nr. 77S*51l) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 2 i UdeSundby, Poppelvej 28 for former Flemming Pedersen. Projektet afløser et den
22/3 d. å. godkendt projekt. - Godkendes.

88 .

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af værkstedsbygning på matr, nr. 2 8 ~
markj. for smedemester Evald Hansen. - Godkendes.

89 .

(J. nr. 85 I.I62 ) Undervisningsministeriet anbefaler, at der stilles 1.500.000
kr. til rådighed til opførelse af en klassefløj ved Marienlystskolen 700.000
kr. i 63/64 og 800.000 i 64/ 65 . Arbejdsgrundlag skal indsendes. - Til efter
retning.

90.

(J. nr. 08) Andragende fra kontorassistent

om afsked fra den

1. august d. å. - Bevilget.
91.

(J. nr. 778.532) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man påtager sig
garanti for et i en lokal bank eller sparekasse optaget boligindskudslån på
4.000

kr. til en lejlighed i Nørresvinget til chauffør Mogens Nielsen. - God

kendes .
92.

(J. nr, 778.532) Bygningsinspektøren fremsender oversigt over byggerivirksom
heden i Frederikssund pr. 1. juli 19 6 3 . - Til efterretning.
Mødet hævet.

93*

Byrådsmødet den 12. august 1963.
Fraværende: Aage Olsen (ferie).
(J. nr. o73.526»5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning.

94.

(J. nr. 853) Skrivelse om tilskud til fredning af arealer i Hågendrup og Esbønderup, ialt 5*244 kr. - Til efterretning.

95«

(J. nr. 851.162) Meddelelse fra undervisningsministeriet med anbefaling af byg
getilladelse til Marienlystskolen, 700.000 kr. i 63/64 og 800.000 kr. i 64/ 65 .Til efterretning.

96 .

(J. nr. 778.532) Regnskab for Frederikssund Boligselskab. - Godkendes.

97«

(J» nr. 842,1].) Amtsrådet udbeder sig en udtalelse vedrørende ansættelse af bl,
a. en medicinsk overlæge på sygehuset. - Tiltrædes.

lo
98.

(j. nr. 778*511) Projekt til opførelse af en tilbygning til en bestående fa
briksbygning på matr. nr. 3^ Ude- Sundby, Holmensvej 9 for Dansk Polyether In
dustri A/S. - Godkendes.

99*

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 2— UdeSundby, Platanvej 44 for tømrermester Hartvig Christensen. - Godkendes.

100.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til ejendommen matr.
33

nr. 15— markj., Egernvej 1, tilhørende ejendomsmægler Folmer Arpe.
Projektet opfylder ikke bestemmelserne i byggeloven af 1961 om afstand til
naboskel. Det henstilles, hvorvidt man vil godkende projektet, da byggeloven
ikke formelt gælder i Frederikssund kommune endnu. Naboen mod øst (matr. nr.
15“ ) har ved udateret deklarationsudkast erklæret sig indforstået. - Godkendes.
101.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 254~>
Pileallé 6 for revisor S. Eland. - Godkendes.

102.

(J. nr. 778.511) Ændret projekt til opførelse af et etagebeboelseshus på matr.
£1
nr. 130— bygr., Bakkegade 5 for murermester Anker Hansen. Bygningsinspektøren
indstiller ændringsprojektet til godkendelse, såfremt der erhverves så meget
areal fra naboejendommen, at bygningslovens højdebestemmelser m.v. nøje over
holdes. - Godkendes, såfremt det fornødne areal erhverves,

103.

(J. nr. 778.552) Arbejderbo søger om godkendelse af installation af centralvar
me i boligforeningens afd. 4 (15 parcelhuse)og deraf følgende ændring af kom
munens garanti. - Anbefales, idet man vedstår sin garanti.

104.

(J. nr. o75*5(778.552.l(-4) Andragender om tilladelse til overtagelse af statslån i ejendommene matr. nr. 4—
matr. nr. 4 ~

- solgt til ejendomshandler Tofte Nielsen og

solgt til Ove Præstholm. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,

at man ikke vedstår sin garanti. - Udvalgets indstilling vedtoges.
105.

(J. nr. 7 6 1 ) Andragende fra I.O.O.F. om beværterbevilling med ret til udskænk
ning af stærke drikke i ejendommen, Lundevej 2J med Poul Mygind som bestyrer.
Bevillingsnævnet anbefaler. - Anbefales.

106.

(J. nr. o73.511.l) 2. behandling af indstilling om køb af ejendommen matr. nr.
113 og 114 bygr. Frederiksborggade 1-3-5 Por 133.000 kr. - Det vedtoges at er
hverve ejendommen for de 133-000 kr.

107.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af 6 parcelhus
grunde i gruppe 5 (E) af Islebjerggård til følgendes l) snedkermester Habersaat,
2) snedkermester Børge Habersaat, 3 ) murermester Hans Larsen, 4 ) tømrermester
Poul Larsen, 5 ) Blikkenslagermester Poul Nielsen, 6) malermester Preben Hansen,
for ialt 120.000 kr., der betales kontant. - Indstillingen vedtoges.

- 11 108.

(j. nr. o73.5) 2. behandling af indstilling om optagelse af lån - netto
500.000 kr. i Kommunernes Pensionsforsikrings A/S til Marienlystskolen. Indstillingen vedtoges.

109.

(j. nr. 073 .5 ) Indstilling om at man optager et lån på 2,000.000 kr. gennem
vekselererfirmaet Gudme Raaschou, effektiv rente 73/8%. Forfaldstid 22/ 7 - 64 .
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

110«

111

.

(j. nr. 7 6 1 ) Andragende fra Jernbanehotellet om tilladelse til opstilling af
en salonbowlingbane. - Bevilges med en afgift på 200 kr. årlig,
(j. nr. 778.5) Andragende fra landsretssagfører Overbeck om godkendelse af at
2 lejligheder i ejendommen Bruhnsvej 5> der er lejet af C. Andreasen og søn I/ i
godkendes som funktionærbolig. - Kan ikke bevilges, idet borgmesterens for
slag om godkendelse opnåede 5 stemmer for og 5 stemmer imod (jfr. sag nr. 135).
Mødet hævet.

112

.

113.

Byrådsmødet den 9 . september 1963 .
Fraværende? Borgmesteren (ferie).
(j. nr. 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 7 i3 .ll) Købstædernes almindelige brandforsikring forespørger om kom
munen fremtidig vil opkræve brandkontingent for et honorar på 2°fo af kontingen
tet, ca. 2,100 kr. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet imø
dekommes, og at de praktiske detailler overlades kæmnerkontoret, - Udvalgets
indstilling vedtoges.

114.

(j, nr, 813.12.o73•526) Havnens regnskab for 1962 / 63 . - Godkendes.

115.

(j. nr. 777*6) Græse-Sigerslevvester sogneråd udbeder sig ret til at benytte
losse-pladsen. - Bet indstilles, at tilladelse gives mod et vederlag på 5o kr.
pr. måned. Bet er en forudsætning, at tilkørselen af affaldet sker ved en
vognmand og inden for lossepladsens normale åbningstid, - Indstillingen ved
toges .

116.

(j. nr. 778.532.3(-4) - 842.611 Andragende fra "Klintegården" om driftstilskud
fra staten til en udvidelse. - Anbefales.

117.

(.J. nr. 811.lll) Indstilling om anlæg af en ny Linderupvej. - Udgiften er an
slået til 190.000 kr., hvoraf Topsøe betaler 25.000 kr. og Schønecker 22.000 kr|
Indstillingen vedtoges.

118.

(j, nr, 813,12(813.129»35l) Indstilling om udførelse af sporanlæg på havnen.Havnens andel af udgiften andrager 234.000 kr. - Indstillingen vedtoges,

119.

(j„ nr. 778.511) Tegning til opførelse af en garage af træ på matr, nr. 8—
markj., Fyrrebakken 16 for civilingeniør Chr. Buhi. - Godkendes,

120.

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 1—
markj. Ådalsvej 67 for typograf Arne Jensen. Den projekterede beliggenhed re
spekterer ikke den på ejendommen tinglyste byggelinie i forhold til Platanvej
(lo m fra vejmidte). Af hensyn til mulige tilsvarende fremtidige sager anbe
fales det, at tilladelse gøres betinget af, at der på ejendommen tinglyses de
klaration om garagens fjernelse, når byrådet måtte kræve det. - Godkendes på
de anførte betingelser. I givet tilfælde skal garagen fjernes uden udgift for

121

.

kommunen.
Id1
(j. nr. 778.511) Tegning til et redskabsskur på matr. nr. 4— markj. Frederiksværkvej 1 4 , tilhørende autoforhandler A, Boesen-lTielsen. - Godkendes.

122.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. ]fSmarkj. Ådalsvej
59 for ekspedient Sv, Å, Bovbjerg, Bygningsinspektøren indstiller projektet,
der nu er ændret til godkendelse, - Godkendes.

123.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 2— Ude Sundby, Pop
pelvej 26, for eksportassistent Arne Madsen. - Godkendes.

124.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 2— Ude Sundby, Pop
pelvej 32 for chauffør Jens Fruergård. - Godkendes,

125.

126

.

127.

(j. nr. 778.511) Tegning til en tilbygning til et beboelseshus på matr. nr.
cX
7— - markjo Kong Skjoldsvej 5 tilhørende Max Svensson. - Godkendes under forud
sætning af at facadebehandlingens farve godkendes af byrådet*
(j. nr* 778*511) Tegning til en tilbygning til bestående beboelseshus på matr*
æ
nr, 4“ markj, Falkenborgvej lo for arkitekt Erling Nilausen. - Godkendes,
(j, nr, 778*511) Tegning til beboelseshus på matr* nr. 2*^ Ude Sundby, Poppel
vej

128.

24

for arkitekt Jørgen Stentoft* » Godkendes«

(j, nr. 778*51l) Tegning til beboelseshus på matr. nr, 2 5 4 ^ bygrunde, Rønne
bærvej 4 til driftsbestyrer V, Eirt Hansen, - Godkendes.

129.

130.

(j. nr. 824*111*8) Indstilling om at kokspriserne fastsættes således?
Knuste koks inci. udbr„

9

Nøddekoks

7 kr./hl, - Indsti Ilingen godkendes.

"

"

kr„/hl

(j. nr, 824«H l *o75 5) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om at
gasværket nedlægges som kulgasværk og omlægges til propan/luft-gasværk, og
at arbejdet overdrages BP Gas a /S, ifølge et foreliggende tilbud. - Udgif
ten anslås til ca- 25 O.OOO k r - - Indstillingen vedtoges,

131.

(J. nr, 824*5) Sag vedrørende eventuel ombygning af den nuværende markedshal.Udsættes.

- 13 132*

(Jo nr. 08 (0 8 7 .4 1 ) Udvalget for de kommunale værker indstiller, at tjeneste
boligen på værkerne nedlægges og anvendes til andet formål, og at der som kom
pensation gives driftsbestyreren et personligt ikke pensionsgivende tillæg
på 3.000 kr, - Indstillingen vedtoges.

133«

(Jo nr. 778.31.075.5(073o 511«2) Udvalget for de kommunale værker indstiller,
at matr. nr. 254^

bygr. med påstående vandværk excl. maskinanlæg, afhændes

til driftsbestyrer V. Kirt Hansen for 1,000 kr. - Pågældende skal selv fjerne
bygningerne. - Indstillingen vedtoges.

134.

(J. nr. 778.5) Andragende fra A/S Winther og Heide om tilladelse til at ind
drage lejligheden Nygade 5 som kontor. - Bevilges.

135.

(J. nr, 778.5) Fornyet behandling af andragende om tilladelse til at benytte
2 lejligheder som funktionærboliger. Der foreligger udtalelse fra huslejenæv
net, hvorefter byrådet formentlig ikke skal spørges. - Til efterretning*

136.

(J. nr. 08(082,8) Andragende fra overassistent

om afsked fra 1.

oktober 19 63 . - Bevilges fra 1. november 1963 .

137.

(J, nr. 073.5) 2, behandling af indstilling om optagelse af lån på 2 millioner
kroner gennem Gudme Raaschou« - Indstillingen vedtoges.

138.

(J. nr. 778.2) Andragende fra mælkeforhandleme om tilladelse til ikke at ud
bringe mælk om søndagene i vinterhalvåret. Mælkeudsalgene holder åbent 2 timer
hver søndag. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse gives, og
at man samtidig vedtager, at tilladelsen gælder indtil videre. - Indstillingen
vedtoges,

139*

(J» nr. 073*5l(073.511.l) Indstilling om, at parcellen matr. nr. 8 ^ , Fyrre
bakken, som af kommunen er solgt til ingeniør
ges af kommunen og derefter sælges til disponent

atter overta
for 14 kr,

pr. nf under forudsætning af at der opnås en ordning med naboen landsretssagfø
rer Overbeck om adgang til dennes grund ved salg af et mindre areal af parcel
len. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
140*

(J» nr, 7 i3 .Hl) Andragende fra ejeren af matr. nr. 16— om godkendelse af, at
man får byggetilladelse til de projekterede parcelhuse samt adgang ad den pri
vate vej over matr. nr. 184~. - Vejudvalget indstiller, at andragendet midler
tidigt imødekommes, såfremt vejen udbygges i mindst 5

bredde med asfalt

belagt macadam, og under forudsætning af,at de udstykkende forpligtes til, når
mulighed derfor måtte byde sig, at anlægge en vejforbindelse over matr. nr,
186— bygr, (handelsgartner Chr, St. Blunch) til Færgevej således som vist på
en af arkitekt K. A, Sørensen den 31/10-1959 udfærdiget plan. - Indstillingen
vedtoges.

- 14 141.

(j., nr. 754*25) Andragende fra A/S Dansk Shell om at man frafalder kravet om
ai
tinglysning af deklaration på matr. nr. lo— Færgevej, idet selskabet erklærer
sig indforstået med at afgive en erklæring om, at man er villig til at flytte
"boskiltet" bag byggelinien, såfremt det forlanges af hensyn til en eventuel
vejudvidelse. - Bevilges.

142.

(J„ nr. 811.111) Skrivelse fra erhvervsdrivende i Jernbanegade bl. a. om opstil
ling af bænke, anbringelse af affaldskurve og etablering af fodgængerovergange*
Vejudvalget indstiller, at der opsættes bænke udfor nr. 9 og nr. 24 , at der ild:
for tiden anbringes affaldskurve, og at der etableres en fodgænderovergang ud
for Kirkegades indmunding. - Indstillingen vedtoges.

143„

(J. nr. 778 .5 H )

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 8—

markj. Klintevej 9

for montør Vagn Bengtsson. - Godkendes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 2 3 . september 19 6 3 .

14 4 «

(J. nr. 778*511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7“

markj., Rolf Krakes-

vej nr. 3 for tømrermester Ernst Hansen. - Godkendes.

145.

(j, nr. 073*5l(778.51l) Boligministeriet meddeler, at der ikke kan opnås bygge
tilladelse til det projekterede salonskydehus, men at det, såfremt udgiften ik
ke overstiger 50.000 kr. kan bygges uden tilladelse. - Det vedtoges, at opføre
bygningen somprojekteret, idet udgiften forsøges holdt indenfor de 50*000 kr.

14 6 .

(J. nr. 811.111)(811.111.8) Vejudvalget indstiller, at Rørsangervej overtages
som offentlig på nærmere anførte betingelser. - Indstillingen vedtoges.

147.

(j„ nr.811,lll)(811.111.8) Vejudvalget indstiller, at Højdevej overtages som
offentlig på nærmere anførte betingelser. - Indstillingen vedtoges,

148.

(J, nr. 811.lll)(811,111.8) Vejudvalget indstiller, at Tårnvej overtages som
offentlig på nærmere anførte betingelser. - Indstillingen vedtoges,

149«

(J. nr. 824.5) Andragende fra købmand

om

godkendelse af, at

der i den nuværende markedshal ved Lundevej-Kocksvej indrettes "Supermarked" me
adgang også fra Torvet. - Udsættes.
150.

(J. nr. 851.162) Skoleudvalget indstiller, at Mari en lyst sk o len udbygges med rior
malklassefløj, og at faglokalefløjen udbygges fuldt ud med blandt andet biblio
tek og tandklinik. Det indstilles endvidere, at murer- og tømrerarbejdet udby
des i offentlig licitation i forbindelse med bygherreerklæring, og at snedker
mestre brødrene Habersaat udfører snedkerarbejdet efter kontroltilbud, ™ Udval
gets indstilling vedtoges eenstemmigt,

- 15 151t

(J. nr. 778,2) Andragende om godkendelse af at mælkehandler Egon Petersen over
drager sih mælkerute til Jørgen Simonsen for 14.683 kr., heraf for vareT'il r
4.000 kr, - Godkendes.

152^

(J. nr. 85 i.li2 .52 ) Skolekommissionen indstiller, at Kirsten Jensen cg Inger
Viuff fast ansættes som lærerinder fra henholdsvis l/8 og 1 / 6- 1963 . - Indstil
lingen vedtoges.

153.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man afhænder en strimmel af matr,
nri 1— Møllegården til grundejerne på nordsiden af Højdevej for 4 kr. pr. nf under
forudsætning af at de alle vil købe og afholde omkostningerne. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.

154.

(J. nr. 073.5l(073.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af matr, nr, 8~Fyrrebakken til disponent Erik Foght-Sørensen. - Indstiliingen vedtoges,

155*

(J. nr, 842 .ll) Indstilling om, at man godkender at sygehuset til lægeboliger er
hverver 2 parcelhuse ved Kong Dansvej for 120.000 kr. pr. stk* - Indstillingen
vedtoges.

156.

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Andragende fra Teddy Jensen om tilladelse til at sælge
matr. nr. 1—

til fru Julie Varntoft, Glaciet 30, Lyngby for samme pris, som derj

er købt for. - Godkendes,
157«

(J. nr. 811,lll)(811.111,8) Vejudvalget indstiller, at Nørrevej overtages som of-4
fentlig på nærmere anførte betingelser. - Indstillingen vedtoges.

158.

(J. nr, 778.531,2(-4) Andragende fra direktør Wm. E. Berntsen om tilladelse til
at overtage statslånet i matr. nr, 4~ markj. (har tidligere været ejet af a /S
F.I.O.MiA.) - Bevilges.

159.

(J . nr. 824 . H 3 .I) Sag vedrørende fjernvarmeanlæg. Ingeniør Høyer fra E. Rasmus
sen, Fredericia, formanden for sygehusbestyrelsen og sygehusinspektøren var til
stede. Der foreligger forespørgsel fra firmaet om hos grundejerne at måtte under-J
søge mulighederne for etablering i Roskildevejkvarteret i forbindelse med anlæg
i Oppesundby. - Det vedtoges

at meddele firmaet, at man selv arbejder med et

projekt, hvorfor tilladelsen ikke kan gives. Ingeniør Høyer redegjorde for pla
nerne. Der nedsættes et fem-mands udvalg til behandling af sagen.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 21. oktober 1963 .
1 60 .

(J. nr. 778.532) Andragende om tilladelse til lejeforhøjelse i "Rosenvænget", Godkendes.

-

l6is

16

-

(j. nr. 842„6l) Indstilling om indretning af lokale på Østergården til be
skæftigelsesterapi. - Udgiften er anslået til 7.032 kr. - Indstillingen vedto
ges.

16?.*

cll”
l
(J. nr. 778,511) Tegning til opførelse af et beboelseshus på matr. nr, 14”
markj. Fjordtoften 7 for fabrikant, civilingeniør

- Bygningsi

inspektøren indstiller, at byrådet nægter godkendelse af det fremsendte pro
jekt, da dette ikke opfylder den kommende bygningslovgivning på flere punkter,-;
Kan ikke godkendes.

163,

(J, nr. 778»51l) Tegning til opførelse af 18 beboelseshuse på parceller af 15“ ;
16”

m.fl. Ude Sundby, Tornsanger vej, Drosselvej og Gulspurvevej for landsretsi

sagfører V, Schønecker. - Bygningsinspektøren indstiller projektet til godken
delse, - Godkendes.

16 4 ,

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 1—
markj ., Skrænten 2 for maskinarbejder Robert Jensen. Bygningsinspektøren ind
stiller projektet til godkendelse.-Godkendes.

165,

(J, nr. o73*526) Kommunens regnskab for 1962 / 63 . - Godkendes, idet overskridel
serne efterbevilges.

166,

(J. nr. 778.5) Andragende fra ingeniør Poul Petersen om tilladelse til at ned
lægge 3 lejligheder i ejendommen Tværstræde 5* Det indstilles, at tilladelsen
gives efterhånden som lejerne får andre lejligheder. - Indstillingen vedtoges.

167,

(j. nr. 778.532.2(-4 ) Andragende f ra maskinarbejder

__

om drifts

tilskud i anledning af opførelse af et parcelhus. - Anbefales.
168,

(j, nr. 776.1.08(082.8) Andragende fra graver

. om afsked fra 1. ja

nuar 1964 . - Bevilges. - Stillingen opslås ledig.

169,

(J. nr. 08(082.3) Indstilling om at Leif Andersen ansættes som ingeniør på tek
nisk kontor med løn ifølge overenskomst, og at der ydes ham et kvalifikations
tillæg på

,, kørselsgodtgørelse på

og

- Indstil

lingen vedtoges.
170,

(J. nr. 865 .85 ) Indstilling fra civilforsvarskommissionen tiltrådt af kasse- og
regnskabsudvalget om at skattesekretær R, Stahrenberg ansættes som heltidsbeskæf:
tiget tjenestemandsansat CF-leder med løn som ekspeditionssekretær på sidste
løntrin f.tiden

og at der ydes ham kørselsgodtgørelse på

Indstillingen vedtoges.
171,

(J* nr. 851»112.52(851.11.082.8) Andragende fra lærerinde

om

afsked fra I/I-I964 . - Bevilges.

172,

(J. nr. 851.12) Indstilling fra skolekommissionen om udførelse af de af ministe-;
riet ønskede ændringer af skoleplan og undervisningsplan, idet man dog anbefa---

- 17 ler, at antallet af regnetimer og dansktimer i henholdsvis 6. og 7, klasse bli
ver 34 timer. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.162) Indstilling fra skolekommissionen vedrørende opførelse af lo
kaler på Marienlystskolen til gymnastikundervisning. Piertallet indstiller, at
der bygges 2 folkeskolegymnastiksale. Mindretallet indstiller, at der bygges
een gymnastiksal til senere sammenbygning med en hal. Flertallet ønsker tilfø
jet, at Marienlystskolens lærerråd, skoleinspektør Sarbo og stadsskoleinspektø
ren slutter sig til flertallets indstilling, og at det må være en forudsætning
for bygningen af den samlede udvidelse, at der søges om den fornødne efterbe
villing, baseret på, at der også bygges 3 tandklinikker til hjælp for behand
lingen af børnene i Frederikssund og de mange tilsluttede omegnskommuner. Flertallets indstilling forkastedes med 6 stemmer mod 5« - Mindretallets ind
stilling vedtoges med 6 stemmer mod 5•(j. nr. 842 .ll) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at man til syge
huset af matr. nr. 7 ^ m.fl. vederlagsfrit overdrager 20.500 nf, og at der sæl
ges 18.500 nf, således at der ialt betales 250.000 kr. kontant. Kommunen anlæg
ger som offentlige de projekterede veje. Man forbeholder sig ret til på arealet
at opføre en offentlig fjernvarmecentral. - Det indstilles samtidig, at man ercm
2
hverver den formand Carl Johansen tilhørende parcel matr. nr. 7— stor 1500 m
for ca. 18-19.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 08 (087.41) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at det stads-[
og havneingeniør Buhi tillagte "kvalifikationstillæg"
læg f.t.

1 forhøjes til

,(+ honnorartil-

, og at kørselsgodtgørelsen forhøjes til ;

- Indstillingen vedtoges.
(08(087.41) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget, at overassistent Knud
Hansen genansættes i sin stilling, og at han indplaceres på sidste løntrin.
Endvidere indstilles det, at overassistent Poul Jørgensen konstitueres i stil
lingen som skattesekretær fra 1. november 19 6 3 . - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. november 19 6 3 .
(j. nr. 813.129.94) Forsvarsministeriet meddeler, at samtlige lodser i området
foreløbig i et år stationeres i Hundested. - Til efterretning.

(j. nr. 778.51.077.1) Byplanudvalget indstiller forskellige ændringer i det i si]|
tid vedtagne udkast til bygningsvedtægt. - Indstillingen vedtoges.
(J. nr. 777.81) Andragende fra brandmand Hans Christensen om godkendelse af ind"bcB
retning af butik i ejendommen matr. nr. 18— Lille Hofvej 1 4 . Byplanudvalget ind
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stiller, at projektet af færdselsmæssige grunde ikke godkendes. Endvidere ind
stilles det, at det betydes ejeren af matr. nr. 18”

LI. Hofvej 16, E. Jonski,

at hans vaskeri kun kan opretholdes midlertidigt, sålænge det ikke giver anled
ning til færdselsmæssige gener, - Udvalgets indstilling vedtoges,
181.

(j. nr. 777*81) Ejendomsselskabet Fjordbakken fremsender projekt til bebyggelse af matr. nr. 234" Møllegården. Byplanudvalget indstiller, at det forelagte
projekt ikke godkendes, men at det tillades enten at arealet bebygges med dob
belthuse, rækkehuse, kædehuse o. lign. boliger for een familie (jfr. forslag
til bygningsvedtægt § 18, stk. 4 ) med en udnyttelsesgrad på maximalt 0 ,3 0 , så
fremt bebyggelsen sker efter en samlet plan, eller at arealet bebygges med 2etages bebyggelse med maximal udnyttelsesgrad 0,30, hvilket iøvrigt kræver ud
arbejdelse af en partiel byplanvedtægt. - Indstillingen vedtoges.

182.

(j, nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus og et værksted på matr. nr. 2 8 ™
markj., Lille Blødevej nr, 5 for tagdækker H. E. Pedersen. - Godkendes,

183.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 1—

markj. Kastanie

alle 23 for fru Julie Varntoft. - Godkendes.
184»

(J. nr. 778.511) Tegning til en garage af træ på matr. nr. 1 ^ markj., Ådalsvej

65 tilhørende afdelingsingeniør E. Sprunk-Jansen. - Godkendes.
1 85 ,

(J. nr. 778.511) Tegning til en åben garage på matr. nr. 2— Ude Sundby, Ådals
vej 85 , tilhørende forvalter Hans Nielsen. - Godkendes.

186.

(j, nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 2— Ude Sundby, Pop
pelvej 30, murer Lars Munk Jensen. - Godkendes.

187-

(J* nr, 824,5) Fortsat behandling af sag vedrørende indretning af "supermarked"
i den nuværende markedshal ved Lundevej. Byplanudvalget indstiller, at projek
tet godkendes på vilkår for dispensationen, at der indbetales 30*000 kr, til
en parkeringsfond. - Udvalgets indstilling vedtoges..

188,

(j. nr. 778.532.1(-4 ) Andragende fra fru Karen M. Andersen og tjener Jørgen An3/IX

dersen om tilladelse til overtagelse af statslånet i matr, nr. 4—

markj. Kas

se- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet anbefales, og at man ved
står sin garanti. - Indstillingen vedtoges.
189,

(J, nr, 073.51(073.511.2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhæn
der parcellen matr. nr. 18—
smedemester

og 18^- Ude Sundby ialt 706 nf ved Elsenvej til

for 3*550 kr., der betales kontant.- Han skal ikke være beret

tiget til at videresælge nogen del af arealet uden byrådets godkendelse. - Sa
gens overgang til 2. behandling vedtoges.
l90»

(J. nr, 073•51(073•511•2) 2. behandling af indstilling om salg til a / s C0-E0 af

-
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-

ca. 52.000 iif areal ved Holmensvej for 500,000 ler. Kommunen påtager sig vejan
læg, jordregulering og kloakering. ~ Indstillingen vedtoges.
191.

(J. nr. 823.1 6 (078 .5l) Andragende fra landboforeningen om tilskud til dækning
af underskudet ved dyrskuet. - Bevilges 3*000 kr.

192.

(J. nr. 778.511) Andragende fra

om tilladelse til at optage et spa"bm
rekasselån med prioritet efter statslånet i matr. nr. 7‘~~ mark j . Rolf Kraks svej 31. ~ Anbefales.

193.

(j. nr. 073•51(073«511•l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der ydes
Kaj L. Jacobsen en betaling på 630 kr. for afståelse af 42 uf af matr, nr. 24"
Ude Sundby, Fællesvej 4 til vejanlæg og 200 kr. for afsavn af hæk. - Indstil
lingen vedtoges.

194.

(J. nr. 778.51) Bygningskommissionen indstiller, at tillæg 2 til bygningsreg
lement gøres gældende, uanset at byggeloven af I96O endnu ikke er trådt i kraft
i kommunen. - Indstillingen vedtoges,

195-

(J. nr. 812.5 ) Spørgsmål om stationens flytning m.v. - Det vedtoges at anmode
om en forhandling med D.S.B.'s ledelse,

196 '.

(J.

nr. 842 .ll(073 •511»l) Eventuelt køb af resten af matr. nr, 7“

hørende formand Carl Johansen for 5 kr. pr. kv.alen. - Det vedtoges

markj. til
at erhverve

arealet.
197.

(J* nr. 078.51) Gave til den private realskole i anledning af den store udvi
delse. - Det vedtoges at afholde udgiften - ca. 2.000 kr. - til indretning af
et elkøkken.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 9* december 1 9 6 3 .

198.

(J. nr. 824.5) Oversigt over detailpriserne - Til efterretning,

199.

(J. nr. 811,111.9) K.T.A.S. ansøger om tilladelse til nedlægning af

telefonka

bel i Østergade-Havnegade. - Vejudvalget indstiller, at tilladelse gives på nær
mere vilkår, bl. a., at arbejdet først iværksættes efter 1. januar 1964 . - Ind
stillingen vedtoges.
200.

(J. nr. 824.113*1) Udkast til overenskomst med forbrugere vedrørende fjernvarme,Godkendes.

201.

(j. nr. 811.111) Indstilling om midlertidig befæstelse af Strandvejen, Udgiften
anslås til 8.000 kr, - Indstillingen vedtoges,

202.

(j. nr. 811.111) Indstilling om udførelse af jord- og ledningsarbejde på Thors
vej med nogle sideveje, og at arbejdet overdrages C. Andreasen og Søn for

-
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-

137-044 kr. - Indstillingen vedtoges.
203.

(J. nr. 851.162) Skoleudvalget indstiller, at murer- og tømrerarbejdet på Ma~
rienlystskolen overdrages henholdsvis murermester H. E. Larsen for 566 .200 kr.
og tømrermester Ernst Hansen for 271.643 kr. - Indstillingen vedtoges.

204.

(J. nr, 851.162) Billedhugger Morten Nielsen fremsender skitse til skulptur på
Torvet. Udgiften anslås til 135-500 kr. Man forventer 75

i°

heraf dækket af sta

tens kunstfond. - Morten Nielsen foreviste en model - en vikingestævn med et nu
tidsmenneske. Der udføres en ny model i 1/5 størrelse.
205.

(J. nr. 811.lll) Indstilling om at man vederlagsfrit overtager 15 m2 af matr. nr.

24™ markj, ved Tårnvej mod etablering af hegn. - Indstillingen vedtoges.
206.

(J. nr. 075.51(073.511.1 og 073.511.2) Indstilling om at matr. nr. 2- Ude Sund
by, der tidligere er købt af Arne Madsen sælges til arbejdsmand Mogens Larsen
2
dx
for 10,00 kr, pr, nr, og at man tilbagekøber Mogens Larsens grund, matr. nr, 1—

markj. ligeledes for 10,00 kr. pr.m2. - Indstillingen godkendes.
2o7.

(J . nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om afhændelse af 5 grunde af matr. nr.
d
18— markj. ved Ydunsvej sælges til følgendes
Pcl. nr. l.fhv. parcellist
II
n
2.ingeniør
11
11
3. støberiarbejdsmand
II

M

5 .reparatør

M

II

6.rejserevisor

for 20.000 kr.
for 18.000 kr.
for 17.000 kr.
for 18.000 kr.
for 16.000 kr.

Førstnævnte betaler kontant og de øvrige betaler 1/ 5 kontant og resten over
10 år. Pcl. nr. 4 er tidliger solgt til smedesvend Poul Christiansen.-Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.
208.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man afhænder et som sti syd for
matr. nr. 8—

udlagt areal på 200 m2 til bilinspektør Henning Rasmussen for

2.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
209-

(J. nr. 776.1.08(082,3) Kirkeudvalget indstiller, at man ansætter snedker Jør
gen Østerby Petersen på prøve indtil 1 / 7-1964 som graver og kirkebetjent fra
15/12-1963. - Indstillingen vedtoges.

210.

(J. nr. o8.(o87.43) Indstilling om at sygeplejerske på Østergården, fru
bliver pensionsberettiget, og at der tegnes en pensionsforsikring på al
mindelige vilkår fra 1. januar 1964 . - Indstillingen vedtoges.

211.

(J. nr. 08 (087 .4 1 ) Indstilling om at det kæmneren i sin tid bevilgede honorar
på 3-000 kr. forhøjes til 6.000, og at kommunebogholderen, der nu er placeret
som ekspeditionssekretær på andet løntrin, placeres på sidste løntrin. Endelig
indstilles det, at socialsekretæren søges indplaceret som ekspeditionssekretær
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med titel af socialinspektør. - Indstillingen vedtoges.
212.

(J. nr. 778.51l) Tegning til opførelse af 8 garager på matr. nr.

og 3—

markj,, Rugskellet for Arbejdernes Andelsboligforening. Projektet indstilles
til godkendelse, for så vidt angår beliggenhed, ydre form og dimensioner på vil
kår, at der foretages en skelregulering mellem 3^ og 3 ~ >

således at lovlig

skelafstand 2,5 ni overholdes. - Godkendes på de anførte vilkår.
213.

(J. nr. 778*511) Tegning til tilbygning til en fabrik matr. nr. 4”

markj. Hol

mensvej nr. 6 for fabrikant Verner Kristensen. - Godkendes.

214.

cL"b
(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 14 —
markj. Færgevej 83 , for installatør Å. Nissen. Projektet indstilles til godken
delse for så vidt angår beliggenhed, ydre form og dimensioner under forudsætning
af at største højde ikke overskrider 2,40 m, inden for en afstand af 2,5 m fra
skel. - Godkendes under den anførte forudsætning.

215.

(J* nr. 778.511) Tegning til opførelse af en tilbygning til maskinarbejder
Axel Olsens beboelseshus på matr. nr. 4~ markj. Markleddet nr. 10. Projektet
opfylder ikke byggelovens afstandsbestemmelser og ej heller bestemmelsen om
gavltrekants vinduesafstand fra naboskel (min. 3 >5 m ) . Projektet er en ændring
af et den 20. marts 1957 godkendt, hvoraf kun fundamenterne bragtes til udfø
relse, hvorefter arbejdet indstilledes. Under hensyn hertil indstilles det, at
projektet godkendes for så vidt angår beliggenhed, ydre form og dimensioner. Godkendes.

216.

(j. nr. 851.19) Indstilling fra skolekommissionen om at tale- og tunghørelæreren
tildeles et løntillæg. - Oversendes til skolekommissionen til fornyet udtalelse.Såfremt der fremkommer en eenstemmig indstilling tiltrædes denne.

217.

(j, nr. 715*027.13) Andragende fra underdirektør H. C. Christensen om tilladelse
til at udtræde af ligningskommissionen. - Bevilges. Suppleant er kontorchef
Knud Christensen.

218.

(j. nr. 778.511) Åbent brev i Frederiksborg amts avis den 8/12-1963 vedrøremde
opførelse af et automobilværksted- bowlinghal ? - på Kocksvej tilhørende auto
forhandler W. Siwert.-Borgmesteren redegjorde for sagen, der er indsendt til
boligministeriet til afgørelse.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 13. januar 1964 .
Svend Olsen fraværende (ferie).

219.

(J. nr. 073.526) Kommunens regnskab for 1962/63 til decision. - Decision afgaves,

- 22 220.

(j. nr, (754 .2 )772 .077 .1 .Sundhedskommissionen fremsender regulativ vedrørende
gadehandel med pølser. - Godkendes.

221,

(J. nr. 778«532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om statsstøtte
til opførelse af 83 lejligheder ved Falkenborgvej. - Anbefales.

222.

(j, nr, 851.19) Indstilling om at tale- og tunghørelæreren aflønnes som viceinspektør. - Indstillingen tiltrædes.

223«

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 1-—
markj. Ådalsvej nr. 79 for gårdejer Johs. Nyboe. Projektet indstilles til by
rådets godkendelse. - Godkendes.

224.

(J. nr. 778.5H) Projekt til ombygning af beboelseshus til kontor på matr. nr.
Jl
12— markj., Færgevej 66 for Frederikssund Jernstøberi og Maskinf abrik.-G'Odkendes

225.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på matr. nr. 4—

Ca

markj. Smedetoften nr. 5 for A/S Bahco Primus. Projektet indstilles til god
kendelse. - Godkendes.
226.

(J. nr. 778.5)A/S C. Schous fabriker ansøger om tilladelse til at nedlægge en
lejlighed i ejendommen, Østergade 1 4 . - Bevilges.

227.

(J. nr, 073*5l(073*511.2) 2. behandling af indstilling om salg af 5 parceller
0
ved Ydunsvej af matr. nr. 18— markj. ♦
for 20.000 kr.

pcl . nr* 1. til fhv. parcellist
tt ingeniør
M
tt
2
II
tt
H støberiarbejder
3
ti
tt reparatør
tt
5
IT
tt rejserevisor
tl
6

for 18.000 kr.
for 17.000 kr.
for 18.000 kr.
for 16.000 kr.

Indstillingen vedtoges.
228.

(J. nr. 073*51(073•511.2) Indstilling om at man til murermester C. Andreasen &
søn afhænder 520 nf af matr. nr. rJ— markj. for 25,00 kr. pr. af at betale kon
tant. Pågældende må forpligte sig til at købe yderligere 260 nf for 15,00 kr.
pr. nf. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

229.

(J. nr. 772.535.2) Andragende fra distriktsjordemoder fru Lise Hvenegaard om
forhøjelse af boliggodtgørelse.- Det indstilles, at beløbet fra 1 /I-I 964 for
højes fra

230.

årlig. - Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 824 .5 ) Skrivelse fra foreningen til svineavlens fremme om, at man ikke
kan opretholde grisemarked, hvorfor der ikke bliver brug for den ny markedshal
til dette formål. - Til efterretning.

231.

(J, nr, 73.512) Ansøgning fra reparatør Helmer Olsen om dispensation fra bestem
melserne om, at husene på Ydunsvej skal forsynes med sadeltag, idet han ønsker

- 23 built-up tag, - Kan ikke imødekommes.
232.

(J. nr, 851.361(073.511.2) Det indstilles, at man vederlagsfrit overdrager et
areal på 8.700 m2 ved Holmensvej til opførelse af en ny handelsskole. - Ind
stillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 1 7 . februar 1964 .

233.

(J. nr. 851.12) Undervisningsministeriet meddeler godkendelse af undervisnings
planen. - Til efterretning.

234*

(J. nr. 778.51*077•l) Boligministeriet meddeler godkendelse af bygningsvedtægt-.
Til efterretning.

235-

(<J. nr. 778.51.077*l) Valg af medlemmer til bygningsrådet og eventuel nedsæt
telse af et bygningsudvalg. - Til bygningsrådet valgtes arkitekt Hagel og fol
ketingsmand Retoft. Til bygningsudvalget valgtes det nuværende byplanudvalg.

236 .

(j. 351) Skrivelse fra tekstilhandlerforeningen vedrørende forretningen "Hånd
arbejdets Fremme". - Sagen oversendes til Initiativrådet som byrådet uvedkom
mende .

237*

(J. nr. 078.5l) Andragende fra brydeklubben "Viking" om et tilskud på 500 kr.
til nyt betræk på en madras. - Sportsudvalget indstiller, at beløbet bevilges.Indstillingen vedtoges.

238.

(J. 811,122.536) Indstilling fra Vejudvalget om at bestemmelserne om parkering
iKirkegade ændres således, at der må parkeres i gadens nordside i 30 minutter
og indføres stopforbud i gadens sydside. - Indstillingen vedtoges.

239.

(<J. nr. 811.lll) Indstilling om erhvervelse af ca. 60 uf af matr. nr. 2— ved
Hørrevej for 15>00 kr. pr. nf. - Indstillingen vedtoges.

240.

(J. nr. 776.1) Indstilling om udvidelse af kirkegården. Udgiften er anslået til
100.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

241.

(J. nr. 872 .ll) Indstilling vedrørende opførelse af en biblioteksbygning på
hjørnet af Frederiksborgvej og Frederiksborggade. - Udgiften er anslået til
1.670.000 kr. incl. grund og inventar. - Indstillingen vedtoges.

242.

(j. nr, 778.511) Projekt til opførelse af en præfabrikeret/pa.amatr, nr. 7 ~ mark
Kocksvej 13 for entreprenørfirmaet C. Andreasen & Søn. - Godkendes.

243«

(J. nr, 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus med garage på matr.
(i2
nr. 7— markj. Kocksvej 19 for snedkermester Erik Hielsen. Bygningsinspektøren
indstiller, at beboelseshuset godkendes, men ikke garagen. - Beboelseshuset
men ikke garagen godkendes.

-

244.

245«

24

-

(j. nr. 778.511) Projekt

til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 1—

markj., Platanvej 40 for

fru E. Gravenhorst. - Godkendes.

(J. nr.

778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til et bestående bebolom
elseshus på matr. nr. 7— markj . Rolf Krakesvej 31 Por slagtermester P. G. My

gind. - Godkendes.

246 .

(j. nr, 778.511) Projekt til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 2 8 ~
markj. Lille Blødevej nr. 6 for fabrikant Alf Hansen. - Godkendes.

247.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en kontorbygning på matr. nr. 3“
markj. Askelundsvej 1, for Københavns Ny Tømmerhandel a / s . - Godkendes

248.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et tofamiliehus på parcel af matr.
nr. 252 bygr. Lindealle 6A for fhv. gårdejer

249*

, - Kan ikke godkendes.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et smedeværksted på matr. nr. 26 5~
bygr. Roskildevej nr. 8 for smedemester E. Bertelsen. - Godkendes.

250.

(J. nr. 778.59) Ansøgning fra ejeren af matr. nr. 231“ bygr. ejendomsaktiesel
skabet af 17. juli 1958(Brdr. Sørensen m.fl.) om tilladelse til at indrette bu

tik i 3 garager i ejendommen Ågade 4« - Byplanudvalget indstiller til godkendel
se på betingelse af at der indrettes parkeringsplads svarende til

25%

af byg

ningens samlede bruttoetageareal. - Indstillingen vedtoges.
251*

(J. nr. 713*027.13) Kontorchef Knud Christensen ansøger om tilladelse til ikke
at indtræde i ligningskommissionen. - Bevilges. - I stedet valgtes snedkerme
ster Kai Habersaat.

252.

(j. nr. 855*3) Sag vedrørende ændring af det af autoforhandler ¥. Siwert opfør
te autoreparationsværksted til bowlingbane. - Der foreligger skrivelse fra bo
ligministeriet, hvorefter værkstedet ikke uden godkendelse fra ministeriet kan
tages i brug til dette formål. Landsretssagfører Henning E. Jensen ansøger om,
at byrådet godkender placering af en bowlingbane på arealet.- Byplanudvalgets
flertal indstiller, at man principielt godkender, at en bowlinghal kan place

res på arealet, men at der ikke herved er taget stilling til forholdet om bygge
tilladelse. Mindretallet udtaler, at en bowlinghal naturligt bør finde plads
sammen med øvrige idrætsgrene f. eks. på friluftsområdet ved Kalvøen, hvorfor
andragendet ikke kan anbefales. - Mindretallets indstilling forkastedes med
6 stemmer mod 5* Flertallets indstilling vedtoges med 6 stemmer mod 5*
253.

(J. nr. 073*52l) 1. behandling af budgettet for 1964 / 65 . - Overgang til 2. be
handling vedtoges.

254*

(j. nr. 713*13) Andragende om fritagelse for hundeafgift fra fru Karen Nielsen,
Ventevej, gårdejer Peter Mortensen, Øglekærgård og Kristian Jensen, Lars Hansensvej 2. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragende bevilges. -Be
vilges.

••

255

-

25

-

(j. nr. 778.2) Andragende fra mælkehandler Jørgen Simonsen om tilladelse til
at overdrage sin mælkernte til Jørgen Lorenzen. Kasse- og regnskabsudvalget ind
stiller, at tilladelse gives på betingelse af, at good-will nedsættes til
9.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

256.

(J. nr. 075.51(075.511.2) Skrivelse fra advokat Karl Nør for grosserer
om ændring af bestemmelserne om bebyggelse af "Askelund". - Udsættes.

257.

(J* nr. 075 .5 1 (075 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel af
matr. nr. 7—

258.

til murermester C. Andreasen & Søn. - Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 075.51(075.511.1) Indstilling om køb af areal af matr. nr. 16— Ude Sund
by tilhørende

ca. 5*000 m2 for 8,00 kr. pr. uf. Arealet ud

lægges til legeplads og de grunde, der udstykkes fra sælgerens ejendom pålægges
5.00 kr. pr. m2. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
259.

(J» nr. 075.51(075.511.2) Indstilling om ændring af vilkårene for salg af areal
af "Zephyr" matr. nr. 2— m.fl. markj. til Dansk boligselskag af 1945 A/S. Købe
summen forhøjes til 740.000 kr., men kommunen påtager sig så yderligere udgif
ter ved byggemodningen. - Indstillingen vedtoges.

260.

(j. nr. 075.5l(075.511.2) Indstilling om salg af matr. nr. 1—

til bager Knud

Petersen for 10,00 kr. pr. nf eller ialt 8 .4IO kr. - Indstillingen godkendes.
261.

(j. nr. 075.51(075.511.2) Vejudvalget indstiller, at der anlægges en vendeplads
i Poppelvejs østlige ende. - Der erhverves et areal på 5o nf af matr. nr. 2^,
der vederlægges ved opførelse af en støttemur. - Indstillingen vedtoges.

262.

(j. nr. 075.5l(075.511.2) Indstilling om godkendelse af at isenkræmmer Kj. Jør
gensen afhænder matr. nr. 8-^- markj. Fyrrebakken til distrikschef Michael Pe
tersen for 18.810 kr. - Godkendes.

265 .

(j. nr. 075.51(075.511.2) Tilbud fra advokat Nør og grosserer Gregersen om over
tagelse af 60 parcelhusgrunde på "Islebjerggård" på nærmere nævnte betingelser.Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

26/|a» (j. nr. 815.12.075.5) Indstilling om optagelse af et lån hos Gudme Raaschou på
500.000 kr. til havneudvidelsen. Lånet tilbagebetales 1. maj 1965* Effektiv ren
te 6,60^o p.a. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

264 b. (j. nr. 075.5) Indstilling om optagelse af et lån hos Gudme

Raaschou på

1.000.000 kr. til kloakering. Lånet tilbagebetales 1. maj 19 6 5 . Effektiv rente
6,60^.-Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
2t>5«

(j. nr. 075.51(075*511.2) Indstilling om salg af følgende parceller fra "Islebjerggårds parcel nr. 3 til ingeniør Jørgen la Cour for 34*000 kr., parcel nr.5

- 26 til maskinarbejder Gerner Frandsen for 25-000 kr. , parcel nr. 6 til oversergent
Dan Andersen for 27-000 kr-, parcel nr. 26 til flyverløjtnant Arne Marup for
55-000 kr., parcel nr. 28 til blikkenslagermester Poul Nielsen for 28.000 kr.,
parcel nr. 51 bil indkøbschef Torben Christiansen for 54-000 kr. parcel nr. 54
til købmand Jørgen Christensen for 56.000 kr. og parcel nr. 57 bil urmager Carl
Pedersen for 55-000 kr. - Indsbillingen vedboges.
266.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 208 bygr
Lundevej nr. 2 for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, - Godkendes, men pla
ceringen skal ændres.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9- marts 1964266a. (J. ni-. 824-5) Oversigt over detailpriser. $ Til efterretning.

267 .

(J- nr. 078.51) Andragende fra Roklubben om tilskud til reparation af bygninger.
Sportsudvalget indstiller, at der bevilges 5-000 kr. og

evt. garanteres for

et lån. - Indstillingen vedtoges.
268.

(J. nr. 851.162) Skolekommissionen indstiller, at der nedsættes et byggeudvalg
vedrørende Marienlystskolen, bestående af skoleudvalgets medlemmer og ingeniør
C. A. Hansen. - Indstillingen vedtoges.

269 .

(J. nr. 851.154-5) Skolekommissionen indstiller, at der indføres en ugentlig
efbersidningsbime ved hver skole. Lærerhonoraret andrager 21 kr. 70 øre pr.
time. - Indsbillingen vedboges.

270.

(j. nr. 071.5) Indstilling om opmåling af byen fra flyvemaskine. Udgiften er
anslået til 18.700 kr. - Indstillingen vedtoges.

271.

(J- nr. 855) Nyt udkast til skulptur på Torvet. - Billedhuggeren Morten Nielsen
foreviste en ny model. - Sagen udsættes til næste møde.

272.

(j. nr. 855-5(778.511) Genpart af skrivelse fra landsretssagfører Henning E.
Jensen til boligministeriet vedrørende Bowlinghallen og skrivelse fra Boligmini
steriet, at det har anmodet Politimesteren om at foretage en politimæssig under
søgelse. - Til efterretning.

275«

(J- nr. 778.2) Andragende fra mælkehandler Hans Nielsen om godkendelse af de
ling af hans mælkerute, således at omkørselsvejen er skillelinje.Kasse- og
regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse gives på betingelse af at vilkårene
for salg skal godkendes af byrådet, og opgørelse over omsætningen i de enkelte
ruter må opgives. Det tilkendegives endvidere, at man i givet fald vil godkende
oprettelse af et mælkeudsalg i Engbæk. - Indstillingen vedtoges.

274-

(j. nr. 07 5 -5 1 (075 -5 1 1 -2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel matr.

- 27 nr. 1 8 ~ og 1 8 ^ Ude Sundby,Engbæk til smedemester Krogh. - Indstillingen ved
toges.
(j. nr. 07 5 .5 1 (07 3 .5 1 1 .1 ) 2. behandling af indstilling om køb af parcel af
matr. nr. 16— i Engbæk til legeplads. -< Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073(073.511.2) Indstilling om salg af en parcel af matr. nr. 18—
Sundby ved Hofvej til

Ude

for 5>00 kr. pr. m2. Sagens overgang til

2. behandling.
(j. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om salg af matr. nr. 28—

ved Blødevej til

A/S Kosangas for 11 ,00 kr. pr. tn ialt 20.152 kr., der betales kontant. - Sagens
overgang til 2. behandling.
(j. nr. 815.129.33.073.513.2) Indstilling om godkendelse af lejekontrakt om ud
leje af ca. 8.000 m på havnen til civilingeniør Paul Kerrn-Jespersen. - Indstil
lingen vedtoges.
(j. nr. 073.51(073.511.1) Indstilling om erhvervelse af den fru
tilhørende ejendom, matr. nr. 2— , 2— ved Ventevej stor 11.131 nf for 100.000 kr.+
indestående prioriteter maximalt 10.000 kr. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
(j. nr. 851.112.52(851.11.083 Andragende fra lærerinderne Birgit Petersen og
Anna Damkjær om for skoleåret 1964/65 at få nedsat timetallene til henholdsvis
24 og 26 timer. - Skolekommissionen anbefaler. - Bevilges.
(j. nr. 778.5) Andragende fra blikkenslagermester Ejnar Hansen om tilladelse til
at inddrage en 2-værelseslejlighed i ejendommen Skyllebakkegade nr. 3B matr. nr.
62 bygr. under sin egen. - Bevilges.
(j. nr. 851.162) Tilbud på blikkenslager-varme- og sanitetsarbejdet på Marienlystskolen: Poul Nielsen 133*043 kr.,

- Poul Nielsens

tilbud antoges.
(j. nr. 855.3) Skrivelse fra stadsingeniør Buhi med anmodning om at der af en
kompetent person må blive anstillet en undersøgelse af hans behandling af sagen

(j. nr. 778.5) Andragende om tilladelse til at nedlægge en lejlighed i ejendom
men Frederiksborgvej 5* r Kan ikke imødekommes.
Mødet hævet.

28
Byrådsmødet den 23« marts 1964«
Fraværende? Retoft og Kai Sørensen.
285-

(J. nr. 811.113) Meddelelse om at der er dannet en forening af rutebilejere i
Frederikssund. - Til efterretning.

286.

(j. nr. 76l) Politimesteren henstiller, at man ikke giver restauranter ret til
udvidet åbningstid. - Henstillingen følges.

287.

(j. nr. 777*664) Indstilling fra sundhedskommissionen om, at der indføres pligt
til etablering af vandkloset indenfor en nærmere fastsat tidsfrist. - Indstil
lingen vedtoges.

288.

(j. nr. 071*5) Indstilling om at veje i Præstevænget benævnes således? Kløvervej,
Valmuevej, Bellisvej, Primulavej, Violvej. - Indstillingen vedtoges.

289*

(J. nr. 811.122.556) Vejudvalget indstiller, at bestemmelserne om parkering i
kirkegade ændres således, at parkering tillades i 30 minutter i sydsiden, og at
der indføres stopforbud i nordsiden og forbydes venstresving fra Kirkegade i
Jernbanegade.

290.

- Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 811.122.536) Vejudvalget indstiller, at der etableres en fodgængerover
gang i Jernbanegade ved "HB", og at der etableres cyklestativer på fortovet ud
for "HB". - Indstillingen vedtoges.

291-

(J. nr. 811.111(811.122.536) Vejudvalget indstiller, at igade overtages som of
fentlig, og at der etableres parkeringspladser. - Indstillingen vedtoges.

292.

(j. nr. 8ll.Hl) Vejudvalget indstiller, at Roskildevej udvides og istandsættes
i overensstemmelse med et fremsendt projekt. Udgiften er anslået til 500*000 kr.Indstillingen vedtoges.

293*

(J* nr. 073*5l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at udvalget bemyndiges
til at undersøge mulighederne for opførelse af indtil 10 eenfamiliehuse til ud
leje til mindrebemidlede med utilfredsstillende boligforhold. - Indstillingen
vedtoges.

294*

(J* nr. 754*25) Andragende fra "Caltex" om godkendelse af et fremspringende skilt
ved Ny Østergade. Skiltet er anbragt i strid med stærkstrømsreglementet. - Det
vedtoges at forlange skiltet fjernet eller flyttet tilbage, så det får den lov
befalede afstand fra elledningerne.

295*

(J. nr. 778.5H) Projekt til et beboelseshus på matr. nr. 14”

markj. Fjordtof

ten tilhørende fabrikant Willum Nielsen. - Projektet er i strid med servitutter
ne. Kasse og regnskabsudvalget indstiller, at dispensation anbefales. - Udval
gets indstilling vedtoges.
296.

(J. nr. 853) Fortsat behandling af sagen om skulptur på Torvet. - Det vedtoges

-

29

-

med 8 stemmer - landsretssagfører Barfoed stemte ikke - at afgive bestilling
på skulpturen under forudsætning af at Statens kunstfond afholder 75

fo

af ud^

giften,
297*

(J. ur, 073*521) 2, behandling af budgettet for 1964 / 65 * - Kasse™ og regnskabs
udvalget indstiller* at beløbet for erhvervsskat netto 15*000 kr. bortfalder,
at statstilskudet til sygehusudgifter forhøjes med 52*000 kr., at beløbet for
undervisning af børn fra andre kommuner forhøjes med 40*000 kr, og at andre og
uforudsete udgifter forhøjes med 150,000 kr, - Skatteudskrivningen bliver her
efter forhøjet med 73*000 kr. Menighedsbidraget forhøjes med 5*000 kr, - Budget
tet vedtoges med de af udvalget foreslåede ændringer,

298*

(J. nr, 778,532 *l(-4)~(073* 5) Andragende fra afdelingsleder Peter Medegård om
tilladelse til at overtage statslånet i matr. nr. 4“

markj. Markleddet 3?"

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller* at man vedstår sin garanti. Indstil
lingen vedtoges.
299*

(J* nr. 778,5) Andragende om tilladelse til nedlæggelse af lejligheder fra
snedkermester P. Andersen* Fredensgade , snedkermester E . Andersen * Havnegade og
købmand Otto Petersen* Frederiksborggade. - Bevilges.

300 .

(j. nr. 08) Meddelelse om, at det er godkendt, at socialsekretæren fra 1. spril

1964 forfremmes til ekspeditionssekretær*- Det indstilles, at den ledigtblivende
fuldmægtigstilling besættes med en mand til byrådssekretariatet, - Indstillingen
vedtoges.
301*

( j o

nr. 851♦162.3*08)(088•6) Andragende fra klinikchel

om tjenestefri

hed med løn i ca. en måned til en studierejse til TJ.S.A. - Skoleudvalget anbe
faler. - Bevilges.
302*

(j. nr. 851*162,3*08) Andragende fra børnetandlæge

om udnævnel

se til afdelingstandlæge« - Skoleudvalget kan ikke anbefale, da det er i strid
med overenskomsten. - Udsættes.
303*

(J. nr. 073*5l(073*511*2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man i prin
cippet erklærer sig villig til at sælge et areal fra Islebjerggård til række
husbyggeri til A/S Fjordbakken og anmoder om bemyndigelse til nærmere forhand
ling om bebyggelsens art, kvalitet og om betalingsbetingelserne. - Indstil
lingen vedtoges,

304.

(J. nr. 073*5l(073*511*l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man erhverde
ver den gartner
tilhørende ubebyggede grund matr. nr. 18— Ude Sund
by stor 9.357 m2 for 5 kr. pr. m2 eller ialt 46.785 kr. , der betales med 16.785 krj
kontant og resten 30.000 kr. med 3*000 kr. halvårlig i 5 år med en forrentning
som højeste indlånsrente i å /S Frederikssund & Omegns Bank. Overtagelse 15«juli
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

-

30

-

(j. nr. 073•51(073•511•2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man af
hænder 50 m2 og 75 ^ af matr. nr. 18—
vis inspektør

Ude Sundby (Engbæk vandværk) til henholds

og pensionist

Tor 5>00 kr. pr. m2 på be

tingelse af at servitutter om vandledning over arealerne bibeholdes. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 07 3 •5 1 (0 7 3 •5 1 1 •2 ) 2. behandling af indstilling om salg af matr. nr.
ef
18— Ude Sundby til
- Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 07 3 •5 1 (07 3 •5 1 1 •2 ) 2. behandling af indstilling om salg af matr. nr.
28—

markj. hjørnet af Blødevej-Lille Bløaevej til A/S Kosangas. - Indstil

lingen vedtoges.
(J. nr. 073•5l(073»511•1) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr. 2— ,
2— markj. Ventevej af fru Karen Nielsen. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

